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اتصل بطبيبة أو طبيب األرسة الخاص بك، أو بأحد مراكز االختبار، أو بخدمة األطباء
ن عىل 116117.  المناوب�ي

د من النتيجة.
ُّ
ي أرسع وقٍت ممكن للتأك

�ن

ة انتشار سارس-كوف-2  يمكن إبطاء وت�ي
ة باالستعانة باختبارات األجسام الُمضادَّ

كإجراٍء تكميلي الحتواء الوباء.

ما هو المهم بالنسبة لالختبارات الرسيعة والذاتية؟

ماذا أفعل بنتيجة االختبار؟

ي يمكن الوثوق بها؟
ما هي أك�ث االختبارات ال�ت

ي مركز
بة �ن ة إىل اختبارات رسيعة )تجريها كوادر ُمدرَّ  تنقسم اختبارات األجسام الُمضادَّ

ي يجريها ة ال�ت االختبار، مع إصدار وثيقة بالنتيجة بعد االختبار( واالختبارات الذاتيَّ
ن واحد، مع اختالف الشخص الذي يجريه:  ي الحالت�ي

 األشخاص بأنفسهم. مبدأ االختبار �ن
ة واألشخاص العاديون ي حال اختبارات االجسام الُمضادَّ

بة �ن الكوادر الُمدرَّ
ي االختبارات الذاتية. 

�ن

ة عالية  اإلكثار من إجراء االختبارات عىل نطاق واسع باستخدام اختبارات األجسام الُمضادَّ
 الجودة قدر المستطاع )مثل االختبارات الرسيعة أو االختبارات الذاتية، عىل سبيل المثال، كل
ي
ة بشكٍل أرسع. وقد يساعد ذلك �ن ف عىل الحاالت الُمعديَّ ي التعرُّ

 48 ساعة( يمكن أن يساعد �ن
لًيا بمرور الوقت. كلما زاد عدد

ُ
وس سارس-كوف-2ك  كرس سالسل العدوى ووقف انتشار ف�ي

ي حال الحصول
 األشخاص الذين يخضعون لالختبارات بانتظام ويعزلون أنفسهم �ن

. ا من كرس سالسل العدوى بفعاليٍة أك�ث عىل نتيجة إيجابية، كلما تمكنَّ

وسية ة الكشف بشكٍل جيد أيًضا عن األنواع الف�ي  يمكن الختبارات األجسام الُمضادَّ
وس سارس-كوف-2. المختلفة لف�ي

ح أن يكون الشخص ه من الُمرجَّ
َّ
 نتيجة االختبار اإليجابية ليست تشخيًصا، وإنما تش�ي إىل أن

ُمصاًبا وُمعدًيا.
جِرَي لهم

ُ
 يجب أن تؤَخذ النتيجة عىل محمل الجد، ولذلك يجب عىل األشخاص الذين أ

ًة، وعزل أنفسهم قدر الُمسَتَطاع، وعدم االحتكاك ل مبارسش ن ي الم�ن
  اختبار بنتيجٍة إيجابية البقاء �ن

PCR هم. كذلك عليهم إجراء اختبار  بغ�ي

ي المعاي�ي الدنيا.
ي تستو�ن ة ال�ت يقدم معهد باول إيرليش قائمة باختبارات األجسام الُمضادَّ

ا غ�ي موثوقة بما فيه الكفاية أو لم يتم تأكيد موثوقيتها من جهات  االختبارات المذكورة موثوقة بدرجٍة كافية. االختبارات غ�ي الُمدَرجة إمَّ
ة سلبية.  مستقلة. إذا ظهرت أعراض، ُيوَص بإجراء اختبار PCR ح�ت وإن كانت نتيجة اختبار األجسام الُمضادَّ
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ي أنَّ ق. هي فقط تع�ن
َ
 نتيجة االختبار السلبية ليست تشخيًصا وال تعطي األمان الُمطل

ي تليها، بيد أنَّ نسبة ي الساعات القليلة ال�ت
خطر نقل العدوى إىل شخٍص آخر ُيَعدُّ أقل �ن

ا 
ً
 الخطر ال تعادل الصفر. لذلك يظلُّ الحفاظ عىل السلوكيات الوقائية األخرى هو األك�ث أمان

 )AHA +L :ترك مسافة، والحرص عىل النظافة الصحية، وارتداء الكمامة، والتهوية
يساعد ذلك أيًضا عىل حماية النفس من العدوى. تقلُّ أهمية نتيجة االختبار كلما بانتظام(.

ي نفس اليوم.
مرَّ وقٌت أطول عىل إجراء االختبار، وبالتاىلي فاالختبار صالٌح فقط �ن

الحرص عل النظافة الصحية االحتفاظ بمسافة 1.5 م�ت  PCR اختبار

ي
اختبار ذا�ت اختبار رسيع

ي كل 48 ساعة
اختبار رسيع أو اختبار ذا�ت

48
ساعة 

48
ساعة 

48
ساعة 

العزل

سلبيةإيجابية

ارتداء الكمامة طبيبة/ طبيب األرسة،
مركز االختبار، 116117

التهوية بانتظام ن إبالغ األشخاص المخالط�ي

النتيجة إيجابية؟



وس؟ كيف يمكن الختبارات الكورونا الرسيعة واالختبارات الذاتية أن تبطئ من انتشار الف�ي

ي
ة هي انطباٌع لحطن نتائج اختبار األجسام الُمضادَّ

خطر نقل العدوى آلخرين

نسبة خطر
عالية

نسبة خطر
متدنية

اليوم 0
يوم إجراء االختبار

بعد يوم واحد
من االختبار

ن بعد يوم�ي
من االختبار

األيام

ي الوقت المناسب وتجنُّب
ن 100 مصاب �ن ر عن طريق االختبارات عزل 27 من ب�ي ، إذا تس�نَّ بشكٍل ُمتكرِّ

ً
 فمثال

أي أنَّ 100 مصاب سيعدون من جانبهم 80 شخٍص آخر.مزيٍد من اإلصابات بالعدوى، فسينخفض معدل R إىل  ،0.8 

وس. RRإذا أمكن إبقاء معدل    عىل ما هو أقل من    بشكٍل دائم، فسيتس�نَّ إبطاء انتشار الف�ي

R

2-

1

ة كإجراٍء تكميىلي الحتواء ي كيفية إبطاء انتشار سارس-كوف     باستخدام اختبارات األجسام الُمضادَّ
ح هذا الرسم البيا�ن ة. يوضِّ  كرس سالسل العدوى باختبارات األجسام الُمضادَّ

ن ال ينقلون ن ثبتت إصابتهم عن طريق نتيجة اختبار إيجابية )باألسفل(، ألنَّ األشخاص المعزول�ي  الوباء. يتس�نَّ إبطاء االنتشار عند العزل الرسيع لعدٍد كب�ي من األشخاص ِممَّ
ي
ن لَمن ثبتت إصابتهم، ومن ثمَّ عزلهم �ن ف برسعة عىل األشخاص المخالط�ي ا يؤدى إىل انخفاض معدل    .تزداد فعالية هذه اإلجراءات عندما يتمُّ التعرُّ  العدوى إىل اآلخرين ممَّ

.الحجر الصحي

. ي
ة هي انطباٌع لحطن نتائج اختبار األجسام الُمضادَّ

ح ازدياد خطر إصابة شخٍص ما بالعدوى مع  هذا الرسم يوضِّ
 تقادم نتيجة االختبار. إن كان الشخص مصاًبا لدى إجراء أول

ة اإلصابة، أي  اختبار دون أن ُيظِهر اختبار األجسام الُمضادَّ
ن وت�ي ة )ال�ب  دون أنَّ يكشف االختبار عن وجود األجسام الُمضادَّ

ي اليوم التاىلي إيجابية
(، فقد تكون نتيجة االختبار �ن وسي  الف�ي

عىل الرغم من النتيجة السلبية لالختبار األول.

(:آخرين مصاب 110  فيعدي 100   )معدل R( 1.1، إذا بلغ معدل انتشار العدوى ي
سِّ
ُ
)نمو أ

شخص مصاب بالعدوى

شخص انتقلت إليه العدوى

العدوى

العدوى

العزل
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ي لإلصابة ح المسار النموذ�ب فة. هذا الرسم ُيوضِّ
َّ
ة وإجراء االختبارات بصفة منتظمة وُمكث ة محدودة عن طريق اختبارات األجسام الُمضادَّ  رسم تخطيطي لقابلية اكتشاف العدوى لف�ت

ة ُممكًنا. ي يكون فيها اإلثبات عن طريق اختبار          واختبار األجسام الُمضادَّ ات ال�ت ي اليوم 0. باألعىل تظهر الف�ت
حُدث العدوى �ن ن بقليل. تَ  بمرض كوفيد        عىل مدار أك�ث من أسبوع�ي

ة أطول ي وقٍت أبكر ولف�ت
ة بالمقارنة مع اختبارات        .يمكن أن تكشف اختبارات الـ عن العدوى �ن ة تكون أقرص بالنسبة الختبارات األجسام الُمضادَّ هذه الف�ت

ي حال ظهور أعراض، ُيوَص.
ي الرسم. �ن

حة أيًضا �ن ي حالة المرض المصحوب بأعراض( بعد        أيام ُموضَّ
 البداية النموذجية لألعراض )�ن

ة سلبية. بإجراء اختبار        ، ح�ت لو كانت نتيجة اختبار األجسام الُمضادَّ

ة ي تكون فيها نتائج اختبارات األجسام الُمضادَّ ح النقاط بشكٍل تخطيطي أوقات العدوى ال�ت ف أيام الثالثاء والخميس. توضِّ  ُيظِهر التقويم سبعة أشخاص تمَّ اختبارهم بانتظام وبشكٍل ُمكثَّ
ي ذلك اليوم تمَّ

ه �ن
َّ
نا نرى أن

َّ
ضة لظهور األعراض، فإن َ ة تكون إيجابية تزامًنا مع البداية الُمف�تَ اض أنَّ معظم اختبارات األجسام الُمضادَّ ي المعتاد إيجابية أو سلبية. باف�ت

 لألشخاص السبع �ن
ي
جِرَي االختبار مرًة واحدة �ن

ُ
ن واألربعاء والجمعة، فسيكون العدد ثالثة. إذا أ ي أيام اإلثن�ي

ن سبعة أشخاص. إذا تمَّ اختبار مجموعة األشخاص �ن ن من ب�ي  الكشف عن إصابة اثن�ي
ف.

ي حال إجراء االختبارات بشكٍل ُمكثَّ
ف عىل المزيد من الحاالت برسعٍة أك�ب �ن األسبوع، سيتمُّ الكشف عن حالٍة واحدة. يتمُّ التعرُّ

ة )أيًضا لألشخاص الذين ال تظهر عليهم أعراض( باالكتشاف المبكر ف باستخدام اختبارات األجسام الُمضادَّ يسمح الفحص الُمكثَّ
ه ال يكفل الوقاية الكاملة. يمكن أن تكون نتيجة 

َّ
ي تتف�ش بينها العدوى )كالمدارس أو أماكن العمل(، بيد أن  واحتواء المجموعات ال�ت

ي بعض الحاالت الفردية عىل الرغم من أنَّ الشخص الذي تمَّ اختباره مصاب بالفعل وقد يكون ُمعدًيا.
االختبار سلبية �ن

19-PCR
PCR

PCR
6-5

ة اختبارات األجسام الُمضادَّ
فة 

َّ
المنتظمة والُمكث

إثبات الـ PCR ُممِكن 
، يستغرق وقًتا أطول( ي الُمخَت�بَ

)فقط �ن

البداية النموذجية لظهور األعراض

األيام
العدوى

يوم
العدوى

ُمعدي
ي
 عل الرغم من النتائج السلبية �ن

ة الغالب الختبارات األجسام الُمضادَّ
)خطر عدم اكتشاف العدوى

قائم فقط إن لم يتم إجراء االختبار قبل
ذلك(

ُمعدي
ي
 عل الرغم من النتائج السلبية �ن

ة الغالب الختبارات األجسام الُمضادَّ

ي الغالب
ُمعدي ونتيجة االختبار إيجابية �ن

ُمعدي

ة ُممِكن إثبات األجسام الُمضادَّ

:مثال لخطة االختبار
نالشخص 1 ناالثن�ي ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي االثن�ي

ن ناالثن�ي االثن�ي
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الشخص 2

الشخص 3

الشخص 4

الشخص 5

الشخص 6

الشخص 7

ي سل�ب

ي إيجا�ب

ي لكن  سل�ب
ة

َ
 عدوى ُمسَبق

معروفة

ة أيام الثالثاء اختبارات األجسام الُمضادَّ
والخميس
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